
Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü 
Bölüm/Program Dersi
Ders Tanım Bilgileri

Dersin
Adı CBS ile Mekansal Analiz

Dersin
İngilizce
Adı

Spatial Analysis with GIS

Dersin
Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS

HRT 3 0 0 6 

Dersin
Amacı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde mekansal analiz kavramı, mekânsal örüntüler ve dağılımları
ve kümelenmenin haritalanmasını anlatmak. Mekansal düzen ve otokorelasyon kavramı,
örüntü analiz ve istatistikleri, global ve lokal istatistik ölçütleri uygulamalı olarak
anlatmak  

Dersin
Amacı
İngilizce

To explain spatial analysis concept, spatial patterns and distributions and mapping of
clusters in Geographical Information Systems. Spatial arrangement and autocorrelation
concept, pattern analysis and statistics, global and local statistical measures.  

Dersin
İçeriği

Mekansal analiz kavramı, Coğrafik veri modelleri ve yapıları, mekânsal veri türleri ve
yapıları, mekânsal örüntüler ve dağılımları, rassal ve düzenli örüntüler, kümelenmenin
haritalanması, CBS’de noktasal ve alansal örüntü analizleri, Otokorelasyonun global ve
yerel ölçütleri, Geoistatistik veri analizi, Mekansal modelleme, coğrafik regresyon
modellemeve otoregresif fonksiyonlar

Dersin
İçeriği
İngilizce

Spatial analysis concepts, Geographic data models and structures, spatial data types and
structures, spatial patterns and distributions, random and regular patterns, mapping of
clusters, point and area pattern analysis in GIS, global and local measures of
autocorrelation, geostatistical data analysis, spatial modeling , geographic regression
modeling and autoregressive functions.

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sıra
No  

1
Coğrafi Bilgi Sisteminde mekansal analiz kavramı,
coğrafik veri modelleri ve yapıları, mekânsal veri
türleri ve yapıları tanımlar.

To define the concept of spatial
analysis, geographic data models and
structures, spatial data types and
structures in GIS.

2

Konumsal veriler üzerinde gerçekleştirilen
işlemlerin tanıtımı, harita cebri kavramı ve
komşuluk işlemleri, mekansal ilişkiler için
tanımlanan modelleri açıklar.

Explain the processes applying on
spatial data and related models, map
algebra and neighbourhood operations

3
Coğrafi bilgi sistemlerinde mekânsal örüntüler ve
dağılımları, rassal ve düzenli örüntüler ile
kümelenmenin haritalanmasını bilir.

Students know the spatial patterns and
distributions, random and regular
patterns, mapping of clusters in GIS.



4
Coğrafi bilgi sistemlerinde, konumsal yüzey
enterpolasyonları ve geoistatistik kavramı hakkında
temel bilgileri tartışır.

Discuss the basic information on spatial
surface interpolations and geostatistic
concept in GIS.

5

Digital yükseklik modelleri, vektör yüzeyler ve
objeler, yüzey parametrelerinin elde edilmesi,
yüzeylerin görselleştirilmesi ve yüzey topolojisi
hakkında temel kavramları açıklar.

Clarify digital terrain models, vector
surfaces and objects, obtaining surface
parameters and visualisation of
statistical surfaces.

6
Coğrafik analiz için modelleme kavramı ve bilgi
sistemi uygulamaları için model oluşturma hakkında
temel bilgileri açıklar.

Explain the knowledge on spatial
modelling concept for geographic
analysis in geographic information
systems

Dersin Öğretim Elemanı: Doç.Dr. Ozan ARSLAN

AKTS/ÇALIŞMA YÜKÜ TABLOSU

Etkinlikler Sayısı
Çalışma

Süresi
(Saat)

Çalışma
Süresi

(Dakika)

Toplam
(Çalışma

Yükü)
Ders Hafta Sayısı ve Saati 14 4 0 56.00

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma,
Kütüphane, Pekiştirme) 14 4 0 56.00

Ara Sınav 1 8 0 8.00
Ödev 1 8 0 8.00

Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 0 10.00
Total (Workload) 138

Total (Workload) / 25 5.52
Dersin AKTS Değeri 6

DERS İZLENCESİ
Hafta Konular Konular İngilizce

1

Mekansal analiz kavramı, Coğrafik veri modelleri ve yapıları,
mekânsal veri türleri ve yapıları, mekânsal örüntüler ve
dağılımları, rassal ve düzenli örüntüler, kümelenmenin
haritalanması 

Spatial analysis concept, Geographic data models and
structures, spatial data types and structures, spatial
patterns and distributions, random and regular patterns,
mapping of clusters. 

2
CBS’de noktasal örüntü analizleri, kuadrat analiz, en yakın
komşuluk analizi, mekânsal istatistikler, yoğunluk analizleri
(kernel vb.) 

Point pattern analysis in GIS, quadrat analysis, nearest
neighbor analysis, spatial statistics, density analysis
(kernel etc.). 

3

Alan örüntü analizleri, mekânsal komşuluk kavramı, konumsal
modelleme araçları (regresyon vb.), komşuluk türleri ve
istatistik analizleri, örtüşme ve komşuluk fonksiyonları,  

Area pattern analysis, spatial neighborhood concept,
spatial modeling tools (regression etc.), neighborhood
types and statistical analysis, overlap and neighborhood
functions. 

4
Ağ analizine giriş, ağ topolojik yapısı, CBS tabanlı ağ
analizleri ve mekânsal dağılım ve örüntü tanımları 

Introduction to network analysis, network topological
structure, GIS based network analysis and spatial
distribution and pattern definitions. 

5

Mekansal düzen ve örüntüler, mekânsal otokorelasyon
kavramı, örüntü analiz ve istatistikleri, global ve lokal istatistik
ölçütler, tanımlayıcı istatistikler, hipotez testleri 

Spatial order and patterns, spatial autocorrelation
concept, pattern analysis and statistics, global and local
statistical measures, descriptive statistics, hypothesis
tests 



6 Ortalama merkez, standart uzaklık, ağırlıklı orta merkez ve
uzaklık, analiz ve istatistikler 

Average center, standard distance, weighted center and
distance, analysis and statistics. 

7
Mekansal örüntü (desen)lerin analizi, ortalama en yakın
komşuluk, sıcak/soğuk nokta kümelenmeleri , çoklu-uzaklık
örüntü analizleri istatistik yorumları 

Statistical interpretations of spatial pattern analysis,
mean nearest neighbors, hot / cold spot clusters,
multi-distance pattern analysis 

8 Arasınav Midterm exam 

9 Otokorelasyonun global ve yerel ölçütleri, Moran I istatistiği,
yerel ve global istatistikleri (Getis-Ord, vb.) 

Global and local measures of autocorrelation, Moran I
statistics, local and global statistics (Getis-Ord, etc.) 

10 Geoistatistik veri analizi, kovaryans fonksiyonu ve
semivaryogramlar, otokorelasyon analizi 

Geostatistics data analysis, covariance function and
semivariograms, autocorrelation analysis 

11 Mekansal modelleme, coğrafik regresyon modellemeve
otoregresif fonksiyonlar 

Spatial modeling, geographic regression modeling and
autoregressive functions 

12 CBS tabanlı örnek proje uygulamaları, noktasal örüntü
analizleri 

GIS-based sample project applications, point pattern
analysis 

13
CBS tabanlı örnek proje uygulamaları, mekânsal otokorelasyon
ve örüntü tanımlama ve kümelenme analizleri 

GIS based sample project applications, spatial
autocorrelation and pattern definition and cluster
analysis 

14 CBS tabanlı örnek proje uygulamaları, coğrafik modelleme GIS-based sample project applications, geographic
modeling 

15 CBS tabanlı örnek proje uygulamaları GIS-based sample project applications 
16 Yarıyıl sonu sınavı Final exam 

DERSİN KAYNAKLARI
1- 1-Statistical Methods for Spatial Data Analysis (Texts in Statistical Science Series), Oliver
Schabenberger and Carol A. Gotway (2004), 2-Statistics for Spatial Data (Wiley Series in
Probability and Statistics), Noel A. C. Cressie (1993) 3- An Introduction to Applied Geostatistics,
Edward H. Isaaks and R. Mohan Srivastava (1990) 4- HUXHOLD, W., Geographic Information
Sytems, Oxford University Pres, New York 5- MAGUIRE, D. J., Geographical Information
Systems: Principles and Applications, Longman, England 6- Mitchell, Andy. The ESRI Guide to
GIS Analysis: Volume 1: Geographic Patterns and Relationships, Redlands, CA: ESRI Press, 1999.
7- Mitchell, Andy. The ESRI Guide to GIS Analysis: Volume 2: Spatial Measurements and
Statistics, Redlands, CA: ESRI Press, 2005. 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı

Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30

Toplam 100
Yıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı 40

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı 60
Toplam 100


